
 

 
 

 
 

PERSBERICHT 

Brussel, 24 januari 2017 

 

 

SAVE THE DATE: Irisfeest 2017 
 
Op 6 en 7 mei e.k. viert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn 28ste verjaardag. Er zullen heel wat gratis 

activiteiten georganiseerd worden op verschillende plaatsen in het Gewest. Het is een mooie gelegenheid 

voor de Brusselaars en de bezoekers om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen en om de 

onvermoede culturele rijkdommen van het Gewest te ontdekken.  

 

Het is een traditie geworden, het eerste weekend van de maand mei viert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

zijn verjaardag op een feestelijke manier met heel wat gratis activiteiten binnen het grondgebied.  

 

Ziehier alvast een voorsmaakje:   

 

zaterdag 6 mei: 
 

 de hele dag lang draait het “Irisfeest in de gemeenten” op volle toeren. Dit jaar worden vooral de 

gemeenten Molenbeek, Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst in de kijker gezet. De bezoekers kunnen er 

komen kennismaken met bijzondere plekken die doorgaans gesloten zijn voor het publiek.   

 zaterdag in de late namiddag zullen de winnende groepen van de wedstrijd be on stage, be.brussels, 

die in februari van start zal gaan, optreden op het Paleizenplein. Deze editie zal artiesten en groepen 

binnen de elektromuziek op de voorgrond plaatsen.   

 de dag zal afgesloten worden met een niet te missen Electro Night op het Paleizenplein. De eerste 

namen op de affiche zullen binnenkort bekendgemaakt worden. 

 

Zondag 7 mei:  
 

 overdag zullen meer dan 100 Brusselse verenigingen hun activiteiten op een ludieke en aparte manier 

voorstellen. Klein en groot zullen samen deelnemen aan sportieve, culturele en erfgoedanimaties.  

 Verschillende talentrijke straatartiesten zullen ook instaan voor de animatie: circus, kinderanimatie, 

spelletjes, installaties, optredens, …  

 In het kader van MIXITY.brussels 2017, het jaar van de diversiteit zal het Irisfeest “Mixity Sings” 

verwelkomen, en dat in het bijzonder een project, genaamd “la Belgique c’est nous”, dat een plaats krijgt 

op het grote podium van het Paleizenplein. Stijn Kolacny, oprichter van het beroemde Belgische koor 

Scala, zal een zestigtal koorzangers rekruteren. Zij zullen zingen onder begeleiding van het Nationaal 

Orkest van België onder leiding van Dirk Brossé. Ze zullen het podium delen met heel wat 



 

 
 

uiteenlopende headliners, zoals Ozark Henry, Sandra Kim, Marie Daulne, Natalia, …   Els De 

Schepper en Hadja Lahbib zullen instaan voor de presentatie van het evenement.  

 

 

Projectoproep 

 

Let op, visit.brussels lanceert twee projectoproepen: de eerste biedt artiesten van overal de gelegenheid om in 

openlucht op te treden in het Warandepark. De tweede oproep nodigt Brusselse culturele projecten, verenigingen 

of spelers uit om hun interactieve of ludieke activiteiten voor te stellen. 

 

Meer informatie over het Irisfeest en de projectoproepen: www.fetedeliris.brussels  
 

 

Perscontact: Noémie Wibail: +32 490 49 43 84 – n.wibail@visit.brussels  
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